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PRODUKTER MED GOD 
SAMVITTIGHED.  
I Wetality ønsker vi at tilbyde produkter, der øger bevidstheden om et 
sundere liv, en bedre livskvalitet og et renere miljø. 

Kravene til produktion og fremstilling af produkter bliver kun strammere, 
og det kræver højteknologi at blive ved med at skærpe kravene til os selv 
– og være med til at gå forrest for, at udvise ansvarlighed for miljøet og 
samtidig levere produkter af højeste kvalitet.

De produkter vi producerer, er udvundet af råvarer, som stammer fra 
naturligt dyrkede afgrøder. Vi bruger ingen genmodificerede produkter 
(GMO). Vi bestræber os på, at vores afgrøder dyrkes med biodynamiske  
metoder og præparater, der styrker produkternes sundhed og nærings- 
kvalitet til mennesker og dyr.

I Wetality arbejder vi intenst sammen med eksperter på, at erstatte  
så mange skadelige ingredienser med naturlige, som muligt. 
Vi bestræber os på at undgå kunstige farver, aromaer, konserveringsmidler 
og tilsætningsstoffer såsom parabener samt alle stoffer, der betragtes som 
potentielt allergifremkaldende. 

I dette katalog finder du alle de produkter, vi har i vores sortiment med 
udførlige beskrivelser om både indhold, produktion og brug.



CBD-PRODUKTER I 
VERDENSKLASSE.
CBD og andre cannabinoide produkter, der oprinder fra hampplanten, 
repræsenterer den største del af Wetality.

Hampplanterne er 100% naturligt dyrkede i en af Europas bedste klima-
regioner og er nogle af de bedste på det globale marked. Vores frø er nøje 
udvalgte og bliver høstet efter traditionelle og nænsomme metoder af  
lidenskabelige bønder. Alle ingredienser kommer fra de bedste råvarer der 
findes – og er designet og fremavlet af eksperter.



VED PRODUKTERNE FINDER DU EN RÆKKE 
SYMBOLER, DU KAN SE BETYDNINGEN AF HER: 

De fleste af vores produkter produceres efter ”Good 
Manufacturing Practice”, som er et system til at sikre, at 
produkterne konsekvent produceres og kontrolleres i henhold 
til de højeste kvalitetsstandarder inden for branchen. 

Alle Wetality’s CBD-produkter ekstraheres af hamp af høj 
kvalitet, der stammer fra naturligt dyrkede afgrøder, som er 
høstet efter traditionelle metoder. Vi bruger ikke genetisk 
modificerede produkter (GMO) og kunstige skadelige stoffer.

Koldpresset ekstra jomfru olivenolie er rig på 
phytonæringsstoffer. Den har især højt indhold af vitamin E 
og K, oliesyre og indeholder adskillige antioxidanter, der er 
gavnlige for dit velbefindende.

Medium kæde triglyceridolie (MCT) stammer fra kokosnødder 
og betragtes som den bedste til brug med CBD, fordi den 
kortere struktur gør det muligt, at absorbere det straks i stedet 
for først at skulle nedbrydes i mindre stykker. 

Wetality bruger ”Full Spectrum” ekstrahering af cannabinoider 
i vores CBD-produkter. Det betyder, at alle tilstedeværende 
cannabinoider, terpener og flavonoider udvindes, så du er 
sikker på en så effektfuld virkning som muligt.

Denne proces bruger gas under tryk (CO2) til at ekstrahere 
specifikke kemiske forbindelser. Slutresultatet er et avanceret 
produkt uden kemikalier eller toksiner - og uden rester fra 
opløsningsmidler, der gør det til et renere produkt.

For at sikre at vores produkter opfylder kvalitetsstandarderne, 
gennemgår alle produkter omfattende laboratorietests for at 
sikre ensartetheden og høj kvalitet. De laboratorier vi bruger 
er professionelt akkrediterede. Derfor er alt indhold i vores 
produkter 100% verificeret og nøjagtigt.



NO.01 · 10 ML DROPS er for dem, der ønsker 
den fulde effekt af alle naturligt tilstedeværende 
cannabinoider, terpener og flavonoider. THC-niveauet 
er op til 0,2%, hvilket er det tilladte niveau for 
industriel hamp. Olien har en gylden farve. Det er den 
mest alsidige olie i Wetality’s CBD-sortiment.

NO. 01 Drops kommer i 10 ml flaske med pipette, for 
en mere præcis dosering – dråbe for dråbe.

INGREDIENSER: Cannabis sativa leaf extract, Olea 
europaea fruit oil, Caprylic/Capric Triglyceride.

Indeholder verificeret, industriel hamp ekstrakt.

Indeholder kun naturlige ingredienser.

Indeholder hampecannabinoider, som aktiv 
ingrediens.

Indeholder ingen kunstige farvestoffer, aromaer eller 
konserveringsmidler.

Opbevares tørt og køligt.

ANVENDELSE: Fugter og lindrer. Påføres huden  
efter behov.

FORHOLDSREGLER: Skyl i tilfælde af øjenkontakt 
eller hudirritation.

500 mgDROPS 10 ml < 0,2 %

CBDDOSING VOLUME THC

WETALITY · NO 01 · DROPS WETALITY · NO 01 · SPRAY



NO.01 · 20 ML SPRAY er for dem, der ønsker 
den fulde effekt af alle naturligt tilstedeværende 
cannabinoider, terpener og flavonoider. THC-niveauet 
er op til 0,2%, hvilket er det tilladte niveau for 
industriel hamp. Olien har en gylden farve. Det er den 
mest alsidige olie i Wetality’s CBD-sortiment.

NO. 01 Spray kommer i en 20 ml flaske med spraytop 
og en dosering på 0,15 ml. pr. tryk.

Ingredienser: Cannabis sativa leaf extract, Olea 
europaea fruit oil, Caprylic triglyceride.

Indeholder verificeret, industriel hamp ekstrakt.

Indeholder kun naturlige ingredienser.

Indeholder hampecannabinoider, som aktiv 
ingrediens. 

Indeholder ingen kunstige farvestoffer, aromaer eller 
konserveringsmidler.

Opbevares tørt og køligt.

Anvendelse: Fugter og lindrer. Påføres huden  
efter behov.

Forholdsregler: Skyl i tilfælde af øjenkontakt eller 
hudirritation.

1000 mgSPRAY 20 ml < 0,2 %

CBDDOSING VOLUME THC

WETALITY · NO 01 · SPRAY



NO.02 · 10 ML DROPS er for dem, der gerne vil 
undgå THC og andre cannabinoider helt og kun nyde 
fordelene ved ren CBD.

NO. 02 Drops kommer i en 10 ml flaske med pipette, 
for en mere præcis dosering – dråbe for dråbe.

INGREDIENSER: Cannabis sativa leaf extract, Olea 
europaea fruit oil, Caprylic/Capric Triglyceride.

Indeholder verificeret, industriel hamp ekstrakt, 
fortyndet i økologisk, koldpresset ekstra 
jomfruolivenolie og MCT-olie for bedre optagelse og 
effektivitet.

Indeholder kun naturlige ingredienser.

Indeholder hampecannabinoider, som aktiv 
ingrediens.

Indeholder ingen kunstige farvestoffer, aromaer eller 
konserveringsmidler.

Opbevares tørt og køligt.

ANVENDELSE: Fugter og lindrer. Påføres huden  
efter behov.

FORHOLDSREGLER: Skyl i tilfælde af øjenkontakt 
eller hudirritation.

500 mgDROPS 10 ml 0 %

CBDDOSING VOLUME THC

WETALITY · NO 02 · DROPS WETALITY · NO 03 · DROPS



NO.03 · 10 ML DROPS er for dem, der gerne vil 
reducere THC-niveauet til det mindst mulige, 
mens de stadig nyder en mængde andre naturligt 
tilstedeværende forbindelser, såsom andre 
cannabinoider og terpener.

NO. 03 Drops kommer i en 10 ml flaske med pipette, 
for en mere præcis dosering – dråbe for dråbe. 

Ingredienser: Cannabis sativa leaf extract, Olea 
europaea fruit oil, Caprylic/Capric Triglyceride.

Indeholder kun naturlige ingredienser.

Indeholder hampecannabinoider, som aktiv 
ingrediens.

Indeholder ingen kunstige farvestoffer, aromaer eller 
konserveringsmidler.

Opbevares tørt og køligt.

Anvendelse: Fugter og lindrer. Påføres huden  
efter behov.

Forholdsregler: Skyl i tilfælde af øjenkontakt eller 
hudirritation.

500 mgDROPS 10 ml < 0 ,0 %

CBDDOSING VOLUME THC

WETALITY · NO 03 · DROPS



NO.03 · 20 ML SPRAY er for dem, der gerne vil 
reducere THC-niveauet til det mindst mulige, 
mens de stadig nyder en mængde andre naturligt 
tilstedeværende forbindelser, såsom andre 
cannabinoider og terpener.  100% hampprodukt med 
kun 1 bæreolie - hampefrøolie.
Hampefrøolie i kombination med hampekstrakter 
kan øge effekten på grund af naturlig tilstedeværelse 
af andre hampproducerede fytokemikalier, som 
kun findes i denne plante og arbejder sammen 
med cannabinoider. Det er også populært som et 
supplement alene, da det er rig på omega3 fedtsyrer 
og har et ideelt forhold 4: 1 mellem omega3 og 
omega6 fedtsyrer.

NO. 03 Spray kommer i en 20 ml flaske med 
spraytop og en dosering på 0,15 ml. pr. tryk.

INGREDIENSER: Cannabis sativa leaf extract,  
Hemp seed oil, Caprylic triglyceride. 

Indeholder verificeret, industriel hamp ekstrakt 
fortyndet i hampefrøolie.

Indeholder kun naturlige ingredienser 
Indeholder ingen kunstige farvestoffer, 
aromaer, konserveringsmidler. Indeholder 
hampecannabinoider, som aktiv ingrediens.

Opbevares tørt og køligt.

ANVENDELSE: Fugter og lindrer. Påføres huden  
efter behov.

FORHOLDSREGLER: Skyl i tilfælde af øjenkontakt 
eller hudirritation.

1000 mgSPRAY 20 ml < 0,0 %

CBDDOSING VOLUME THC

WETALITY · NO 03 · SPRAY WETALITY · NO 04 · DROPSWETALITY · NO 04 · DROPS



NO.04 · 10 ML DROPS er for dem der har brug for 
et stærkere produkt. Denne olie er den stærkeste 
blandt Wetality’s hamp-olier, der indeholder 
20% aktiv ingrediens sammen med alle naturligt 
tilstedeværende cannabinoider, terpener og 
flavonoider. THC-niveau op til 0,2%, hvilket er det 
maksimalt lovlige tilladte niveau i industriel hamp.

NO. 04 Drops kommer i en 10 ml flaske med pipette, 
for en mere præcis dosering – dråbe for dråbe.

Ingredienser: Cannabis sativa leaf extract, Olea 
europaea fruit oil, Caprylic/Capric Triglyceride.

Indeholder verificeret, industriel hamp ekstrakt.

Indeholder kun naturlige ingredienser.

Indeholder hampecannabinoider, som aktiv 
ingrediens.

Indeholder ingen kunstige farvestoffer, aromaer eller 
konserveringsmidler.

Opbevares tørt og køligt.

Anvendelse: Fugter og lindrer. Påføres huden  
efter behov.

Forholdsregler: Skyl i tilfælde af øjenkontakt eller 
hudirritation.

WETALITY · NO 04 · DROPS

2000 mgDROPS 10ml < 0,2 %

CBDDOSING VOLUME THC

WETALITY · NO 04 · DROPS



NO.04 · 30 ML SPRAY er for dem der har brug 
for et stærkere produkt. Denne olie den stærkeste 
blandt Wetality’s hamp-olier, der indeholder 
20% aktiv ingrediens sammen med alle naturligt 
tilstedeværende cannabinoider, terpener og 
flavonoider. THC-niveau op til 0,2%, hvilket er det 
tilladte niveau for industriel hamp. 

Wetality NO. 04 er boostet med marokkansk ørken 
koldpresset ekstra jomfru olivenolie.  
Ørkenforholdende tvinger oliventræerne til at 
tilpasse sig, så de producerer op til 30 gange 
flere antioxidanter, phenoler, terpener og steroler 
sammenlignet med normal olivenolie. Den 
Marokkanske olivenolie i vores produkter er økologisk 
og giver dig mulighed for, at få høje doser dagligt.

NO. 04 Spray kommer i en 30 ml flaske med 
spraytop med en dosering på 0,15 ml. pr. tryk.

Ingredienser: Cannabis sativa leaf extract, Olea 
europaea fruit oil.

Indeholder verificeret, industriel hamp ekstrakt.

 Indeholder ingen kunstige farvestoffer, 
aromaer, konserveringsmidler. Indeholder 
hampecannabinoider, som aktiv ingrediens.

Opbevares tørt og køligt.

Anvendelse: Fugter og lindrer. Påføres huden  
efter behov.

Forholdsregler: Skyl i tilfælde af øjenkontakt eller 
hudirritation.

6000 mgSPRAY 30 ml < 0,2 %

CBDDOSING VOLUME THC

WETALITY · NO 04 · SPRAY WETALITY · NO 05 · DROPS



NO.05 · 10 ML DROPS er for dem, der gerne vil prøve 
fordelene ved CBG sammen med den velkendte CBD. 
THC-niveauet er så minimalt som muligt for stadig, at 
tilbyde en mængde andre naturligt tilstedeværende 
forbindelser såsom andre cannabinoider og terpener.

NO. 05 Drops kommer i 10 ml flaske med pipette, for 
en mere præcis dosering – dråbe for dråbe.

INGREDIENSER: Cannabis sativa leaf extract, Olea 
europaea fruit oil, Caprylic/Capric Triglyceride.

Indeholder verificeret, industriel hamp ekstrakt, 
fortyndet i økologisk, koldpresset ekstra 
jomfruolivenolie og MCT-olie for bedre optagelse og 
effektivitet.

Indeholder kun naturlige ingredienser.

Indeholder ingen kunstige farvestoffer, aromaer, 
konserveringsmidler.

Indeholder hampecannabinoider, som aktiv 
ingrediens.

Opbevares tørt og køligt.

ANVENDELSE: Fugter og lindrer. Påføres huden  
efter behov.

FORHOLDSREGLER: Skyl i tilfælde af øjenkontakt 
eller hudirritation.

300 mgDROPS 10 ml < 0,0 % 700 mg

CBDDOSING VOLUME THC CBG

WETALITY · NO 05 · DROPS



NO.06 · 10 ML DROPS er for dem, der ønsker fuld 
effekt af alle naturligt tilstedeværende cannabinoider, 
terpener og flavonoider. Denne olie er tilsat sort 
peber og gurkemeje for bedre absorbering samt 
antioxidanter. THC-niveau op til 0,2%, hvilket er det 
maksimalt tilladte niveau i industriel hamp.

NO. 06 Drops kommer i 10 ml flaske med pipette, for 
en mere præcis dosering – dråbe for dråbe.

Ingredienser: Cannabis sativa leaf extract, Olea 
europaea fruit oil, Caprylic/Capric Triglyceride. sort 
peber og curcuma. 

Indeholder verificeret, industriel hamp ekstrakt, 
fortyndet i MCT-olie for bedre optagelse og 
effektivitet.

Indeholder kun naturlige ingredienser.

Indeholder ingen kunstige farvestoffer, aromaer, 
konserveringsmidler.

Indeholder hampecannabinoider, som aktiv 
ingrediens.

Opbevares tørt og køligt.

Anvendelse: Fugter og lindrer. Påføres huden  
efter behov.

Forholdsregler: Skyl i tilfælde af øjenkontakt eller 
hudirritation.

500 mgDROPS 10 ml < 0,2 %

CBDDOSING VOLUME THC

WETALITY · NO 06 · DROPS WETALITY · NO 07 · SPRAY



NO.07 · 30 ML SPRAY Wetality NO. 07 er boostet 
med marokkansk ørken koldpresset ekstra jomfru 
olivenolie. Ørkenforholdende tvinger oliventræerne 
til at tilpasse sig, så de producerer op til 30 
gange flere antioxidanter, phenoler, terpener og 
steroler sammenlignet med normal olivenolie. 
Den Marokkanske olivenolie i vores produkter er 
økologisk og giver dig mulighed for, at få høje 
doser dagligt. Hampefrøolie i kombination med 
hampekstrakter øger effekten på grund af den 
naturlige tilstedeværelse af fytokemikalier, som kun 
findes i denne plante og arbejder sammen med 
cannabinoider. Den er rig på Omega3 fedtsyrer og 
har et ideelt forhold 4: 1 mellem Omega3 og  
omega6 fedtsyrer.

THC-niveau under 0,2%.

Ingredienser: Moroccan cold pressed olive oil, hemp 
seed oil (olea europaea fruit oil, cannabis sativa seed 
oil, cannabis sativa leaf extract)

Indeholder kun naturlige ingredienser

Indeholder ingen kunstige farvestoffer, aromaer, 
konserveringsmidler. 

Indeholder hampecannabinoider, som aktiv 
ingrediens. 
Opbevares tørt og køligt.

Anvendelse: Fugter og lindrer. Påføres huden efter 
behov. 
Forholdsregler: Skyl i tilfælde af øjenkontakt eller 
hudirritation.

750 mgSPRAY 30 ml < 0,2 % 100 mg 55 mg

CBDDOSING VOLUME THC CBG CBN

WETALITY · NO 07 · SPRAY



NO.08 · 30 ML SPRAY. Wetality NO. 08 er en lidt 
mildere olie, der er boostet med marokkansk ørken 
koldpresset ekstra jomfru olivenolie – og er for 
dem, der gerne vil reducere THC-niveauet til det 
mindst mulige, mens de stadig nyder de naturligt 
tilstedeværende forbindelser, såsom andre 
cannabinoider og terpener.

Ørkenforholdende tvinger oliventræer til at 
tilpasse sig, så de producerer op til 30 gange 
flere antioxidanter, phenoler, terpener og steroler 
sammenlignet med normal olivenolie. Den 
Marokkanske olivenolie i vores produkter er økologisk 
og giver dig mulighed for, at få høje doser dagligt.

Hampefrøolie i kombination med hampekstrakter 
øger effekten på grund af den naturlige 
tilstedeværelse af fytokemikalier, som kun 
findes i denne plante og arbejder sammen med 
cannabinoider. Den er rig på Omega3 fedtsyrer og 
har et ideelt forhold 4:1 mellem Omega3 og  
omega6 fedtsyrer.

Ingredienser: Moroccan cold pressed olive oil, hemp 
seed oil (olea europaea fruit oil, cannabis sativa seed 
oil, cannabis sativa leaf extract)

Indeholder ingen kunstige farvestoffer, 
aromaer, konserveringsmidler. Indeholder 
hampecannabinoider, som aktiv ingrediens.
Opbevares tørt og køligt.

Anvendelse: Fugter og lindrer. Påføres huden  
efter behov. Forholdsregler: Skyl i tilfælde af 
øjenkontakt eller hudirritation.

500 mgSPRAY 30 ml < 0,0 %

CBDDOSING VOLUME THC

WETALITY · NO 08 · SPRAY WETALITY · NO 01 · BALM



N0.01 – 30 ml BALM - koncentreret og drøj i brug.

Der er talrige gavnlige virkninger af CBD, hamp-
olien og de andre ingredienser til hud og negle. 
Aktive naturlige stoffer beskytter også huden mod 
udefrakommende skadelige påvirkninger.

Wetality Balm indeholder kun naturlige ingredienser 
– for den bedste næring og beskyttelse i den daglige 
hudpleje.

Ingredienser: Butyrospermum parkii butter, Cannabis 
sativa seed oil, Theobroma cacao seed butter, Cocos 
nucifera oil, Beeswax, Cannabis sativa leaf extract, 
Vitis vinifera seed oil, Rosmarinus officinalis extract, 
Vanillin

Indeholder ingen kunstige farverstoffer, aromaer eller 
konserveringsmidler.

Produktet indeholder 1 % CBD.

Anvendelse: Til daglig hudpleje. Påføres huden efter 
behov.

Forholdsregler: Ved øjenkontakt eller hudirritation, 
skyl da straks med vand.

300 mgBALM 30 ml < 0,2 %

CBDDOSING VOLUME THC

WETALITY · NO 01 · BALM



N0.03 – 30 ml BALM - koncentreret og drøj i brug.

Der er talrige gavnlige virkninger af CBD, hamp-
olien og de andre ingredienser til hud og negle. 
Aktive naturlige stoffer beskytter også huden mod 
udefrakommende skadelige påvirkninger.

Wetality Balm indeholder kun naturlige ingredienser 
– for den bedste næring og beskyttelse af selv den 
mest krævende hud.

Ingredienser: Butyrospermum parkii butter, Cannabis 
sativa seed oil, Theobroma cacao seed butter, Cocos 
nucifera oil, Beeswax, Cannabis sativa leaf extract, 
Vitis vinifera seed oil, 

Rosmarinus officinalis extract, Vanillin

Indeholder ingen kunstige farverstoffer, aromaer eller 
konserveringsmidler.

Produktet indeholder 3 % CBD.

Anvendelse: Til daglig hudpleje. Påføres huden efter 
behov.

Forholdsregler: Ved øjenkontakt eller hudirritation, 
skyl da straks med vand.

900 mgBALM 30 ml < 0,2 %

CBDDOSING VOLUME THC

WETALITY · NO 03 · BALM WETALITY · NO 05 · BALM



N0.05 – 30 ml BALM - koncentreret og drøj i brug.

Der er talrige gavnlige virkninger af CBD, hamp-
olien og de andre ingredienser til hud og negle. 
Aktive naturlige stoffer beskytter også huden mod 
udefrakommende skadelige påvirkninger.

Wetality Balm indeholder kun naturlige ingredienser 
– for den bedste næring og beskyttelse af selv den 
mest krævende hud.

Ingredienser: Cannabis sativa leaf extract, Cocos 
nucifera (coconut) oil, Beeswax. 

Butyrospermum parkii butter, Cannabis sativa seed 
oil, Theobroma cacao seed butter, Vitis vinifera seed 
oil, Rosmarinus officinalis extract, Vanillin

Indeholder ingen kunstige farverstoffer, aromaer eller 
konserveringsmidler.

Produktet indeholder 5 % CBD.

Anvendelse: Påføres huden efter behov.

Forholdsregler: Ved øjenkontakt eller hudirritation, 
skyl da straks med vand.

1500 mgBALM 30 ml < 0,2 %

CBDDOSING VOLUME THC

WETALITY · NO 05 · BALM



WETALITY HEAT BALM · 100 ML LOTION - meget 
fugtgivende og hurtigt absorberende.

Få minutter efter påføring af Heat Balm vil den være 
absorberet og give den ønskede effekt. Skabt til at 
virke som en normal heating lotion, men uden alle de 
ubehagelige sideeffekter.  
Den varmende effekt som andre konkurrerende 
produkter giver, kan lindre forskellige symptomer, 
men også gøre mere skade end gavn på den lange 
bane. Det undgår du med Wetality Heat Balm.

Wetality Heat Balm’s effektivitet er opnået ved hjælp 
af CBD som ingrediens, hvilket er velkendt for at give 
en beroligende og smertelindrende effekt.

Wetality Heat Balm virker på alle muskelvæv, muskler 
og led. Den kan benyttes i sammenhæng med sport, 
passiv livsstil, rejser, lange arbejdsdage, kronisk 
smerte eller til ældre. Den har en dybt penetrerende 
effekt som blødgører og beroliger huden.

Ingredienser som aloe vera, morgenfrue og 
sheabutter giver en dybt arbejdende effekt.

Anvendelse: Smør et tyndt lag på huden. Kan bruges 
til alle hudtyper.

Anbefalet opbevaring: Stuetemperatur.

Forholdsregler: I tilfælde af øjenkontakt eller 
hudirritation, skyl da straks med vand.

500 mgBALM 100 ml < 0,2 %

CBDDOSING VOLUME THC

WETALITY · HEAT BALM

WETALITY · AIR

WETALITY · HAPPY LIPS



WETALITY AIR · 5 PENNE

Wetality AIR er et røgfrit, aromatisk produkt 
som indeholder naturlig pebermynte olie og 
cannabinoider. Wetality AIR tillader forfriskende 
nydelse af luft og smag via inhalation, som derved 
giver energi til kroppen og stimulerer lungerne.

Du kan nyde disse friske sug overalt – præcis når du 
ønsker det.

Benyttelse: Udelukkende til inhalation. Ryst pennen 
og tryk på toppen for at aktivere den. Nyd den 
aromatiske smag fra mundstykket i modsatte ende 
af pennen. 

Ingredienser: Peppermint oil, Cannabinoid, 
Propylenglycol, food grade oil (a total 
of approximately 50mg). Indeholder 
hampecannabinoider, som aktiv ingrediens.

Opbevares tørt og køligt. Må ikke antændes. 

HAPPY LIPS – 4.5 G LÆBEPOMADE

Wetality har kombineret de bedste ingredienser til 
pleje af dine læber. Læbepomaden indeholdr CO2- 
ekstraheret hamp samt cbd og en bred vifte af andre 
cannabinoider. For at styrke pomaden yderligere 
har vi tilsat aloe vera med sine kraftige beroligende 
egenskaber, jojoba til at holde læberne fugtige og 
bivoks for at beskytte dine læber. 

Ingredienser: CBD, Aloe Vera, Jojoba oil, beeswax.

Forholdsregler: Ved øjenkontakt eller hudirritation, 
skyl da straks med vand.

270 mgBALM 4,5 G < 0,2 %

CBDDOSING VOLUME THC

500 mgPEN 10 mg/stk < 0,2 %

CBDDOSING VOLUME THC

WETALITY · AIR

WETALITY · HAPPY LIPS



ELEXIR · MOUTH WASH · 250 ML.
CBD Elixir Mundskyl beroliger mundhulen, styrker 
tandkødet, beskytter tænderne ved hjælp af 
helt naturlige aktive ingredienser og har en frisk 
urtesmag. Lindrer betændelsessymptomer og giver 
frisk ånde.  
Produktet er især velegnet til følsom og tør 
mundslimhinde.

Ingredienser: Natriumfluorid, Allantoin, Xylitol, Olea 
europaea frugtolie, Cannabis sativa blomst / blad / 
stammeekstrakt.

Indeholder hamp CBD & oliven-ekstrakt
Indeholder 25 mg CBD. Indeholder kun naturlige 
ingredienser.
Ingen kunstige farver, aromaer, konserveringsmidler.
Ingen alkohol. Ingen SLS, parabener, farvestoffer og 
mineralolier.

Hampe-biomassen håndteres i overensstemmelse 
med GACP og produktionen af   de endelige 
produkter er GMP-certificeret.

Anvendelse: Fyld låget op, skyl munden i 30 
sekunder og spyt væsken ud. 
Vi anbefaler CBD Elixir-tandpasta for bedre 
effektivitet.

Advarsel: Indeholder natriumfluorid, 230 ppmF.
Anbefales ikke til børn under 12 år.

25 mgFLUID 250 ml < 0,2 %

CBDDOSING VOLUME THC

ELEXIR · MOUTH WASH ELEXIR · TOOTH PASTE



ELEXIR · TOOTH PASTE · 75 ML.
Tandpasten giver komplet fluorbeskyttelse mod 
karies. Kombinationen af   urterne opretholder et 
sundt og stærkt tandkød og frisk ånde.
Produktet er især velegnet til følsom og tør 
mundslimhinde. Reducerer dannelse af bakteriel plak, 
beroliger og hjælper mod irritationer.

Indeholder hamp CBD & oliven-ekstrakt
Indeholder 100 mg CBD

Ingredienser: Natriumfluorid, Allantoin, Xylitol, Olea 
europaea frugtolie, Cannabis sativa blomst / blad / 
stammeekstrakt.
CBD Elixir-tandpasta indeholder kun naturlige 
ingredienser. Ingen kunstige farver, aromaer, 
konserveringsmidler.
Indeholder ingen SLS, parabener, farvestoffer og 
mineralolier.

Hampe-biomassen håndteres i overensstemmelse 
med GACP og produktionen af   de endelige 
produkter er GMP-certificeret.

Anvendelse: Børst tænderne med tandpastaen to 
gange om dagen i 2 minutter, skyl derefter munden 
med vand. Vi anbefaler CBD Elixir Mouthwash for 
bedre effektivitet.

Advarsel: indeholder natriumfluorid, 1450 ppmF.
Anbefales ikke til børn under 12 år

100 mgPASTE 75 ml < 0,2 %

CBDDOSING VOLUME THC

ELEXIR · TOOTH PASTE



WETALITY PET · 20 ML SPRAY. Har en mørk, grøn 
farve, tyk og tæt tekstur. Wetality PET er velegnet 
til kæledyr, fordi det er en lettere version. Oilen 
indeholder 2,5% aktiv CBD og mindre end 0,2% THC.

Ingredienser: Cannabis sativa leaf extract, Caprylic/
Capric Triglyceride, Olea europaea fruit oil.

Indeholder verificeret, industriel hamp ekstrakt, 
fortyndet i økologisk, koldpresset ekstra 
jomfruolivenolie og MCT-olie for bedre optagelse og 
effektivitet.

Indeholder kun naturlige ingredienser.

Ingen kunstige farvestoffer, aromaer, 
konserveringsmidler.

Indeholder hampecannabinoider, som aktiv 
ingrediens.

Opbevares tørt og køligt.

Anvendelse: Fugter og lindrer. Påføres huden efter 
behov.

Forholdsregler: Ved øjenkontakt eller hudirritation, 
skyl da straks med vand.

500 mgSPRAY 20 ml < 0,2 %

CBDDOSING VOLUME THC

WETALITY · PET SPRAY



OVERBLIK OVER CBD-PRODUKTER.
Her har du et sammenligningsgrundlag for at kunne udvælge netop det 
eller de CBD-produkter du ønsker.

25 mgFLUIDELEXIR MOUTHWASH 250 ml < 0,2 %

100 mgPASTEELEXIR TOOTH PASTE 75 ml < 0,2 %

1500 mgBALMNO.05 · BALM 30 ml < 0,2 %

270 mgBALMHAPPY LIPS 4,5 G < 0,2 %

500 mgPENAIR 10 MG < 0,2 %

900 mg

500 mg

BALM

SPRAY

NO.03 · BALM

PET · SPRAY

30 ml

20 ml

< 0,2 %

< 0,2 %

750 mgSPRAYNO.07 · SPRAY 30 ml < 0,2 %

500 mgSPRAYNO.08 · SPRAY 30 ml < 0,0 %

300 mgDROPSNO.05 · DROPS 10 ml < 0,0 %

500 mgDROPSNO.06 · DROPS 10 ml < 0,2 % 0 MG

1000 mgSPRAYNO.03 · SPRAY 20 ml < 0,0 %

2000 mg

6000 mg

DROPS

SPRAY

NO.04 · DROPS

NO.04 · SPRAY

10 ml

30 ml

< 0,2 %

< 0,2 %

500 mgDROPSNO.02 · DROPS 10 ml 0 %

500 mgDROPSNO.03 · DROPS 10 ml < 0,0 %

500 mgDROPSNO.01 · DROPS 10 ml < 0,2 % 0 MG

0 MG

0 MG

0 MG

0 MG

0 MG

0 MG

700 MG

100 MG

0 MG

0 MG

0 MG

0 MG

0 MG

0 MG

0 MG

0 MG

0 MG

CBDDOSINGPRODUKT VOLUME THC CBG

1000 mgSPRAY 20 ml < 0,2 %

300 mgBALMNO.01 · BALM 30 ml < 0,2 %

NO.01 · SPRAY



FLEKSIBEL OG  
SUND HUD MED MSM  

OG COLLAGEN

WETALITY SHOT WITH 
MSM + COLLAGEN



WETALITY SHOT WITH 
MSM + COLLAGEN

NYHED!

WETALITY MSM + COLLAGEN · 500 ML

Denne unikke og komplekse 
sammensætning – kombineret med 
MSM - booster kroppens egen evne til at 
producere kollagen, i højere grad end ved 
andre kollagen-kosttilskud. Kollagen er et 
tilskud, der har været skønhedsprodukt 
nr. 1 længe.

Hvordan virker den unikke formel?
Wetality MSM + Collagen bruger kun  
hydrolyseret kollagen, der til forskel fra andre 
kollagen-proteiner er nedbrudt i flere partikler, 
der kaldes peptider.  
Dette gør kollagenet lettere for kroppen at 
opløse og absorbere. Når kollagen samtidigt 
indtages i flydende form, optages det endnu 
lettere i blodet, da flydende kollagen tillader et 
langt mere koncentreret indhold, end i fx pille- 
eller pulverform.
Når det hydrolyserede kollagen tilsættes MSM 
og C-vitamin, boostes kroppens fysiologiske 
processer der styrker hud, hår og negle.  
Samtidigt er det et stærkt produkt til sports- 
udøvere og generelt godt for alle over 25 år, 
da det hjælper med at regenerere muskler og 
styrker leddene.



GULD ER  
IKKE BARE TIL  

PYNT

ACTIVE · VITA GO2LD



ACTIVE · VITA GO2LD

NAIL SOLUTION – 80 ML. Dette produkt leverer 
aktiv ilt til negle og ilter cellerne samtidigt med, at 
den genopbygger, nærer og hydrerer.

Vita Gold Nail Solution: 
• Forbedrer neglestrukturen
• Hæmmer svampevækst
• Styrker negleoverfladen
• Genopbygger negle og hud
• Nedsætter inflammation
• Plejer & fugter neglene

Ingredienser: Aqua, Hydrogen Peroxide, Panthenol, 
Colloidal Gold, Perfum, Propylene Glycol, Triacetin.

SKIN GEL – 30 ML. Vita Gold er en ny generation 
af innovative terapeutiske og kosmetiske produkter, 
der virker via aktiv ilt og kolloidt guld. Det aktive ilt i 
dette produkt samarbejder med kolloidt guld for at 
rense, nære, fugte og ilte huden. Samtidig reducerer 
den uønskede forandringer og hudens ældning.  

Vita Gold Skin Gel: 
• Renser og nærer uren hud og akne 
• Påvirker og beroliger rød og følsom hud 
• Blødgør tør hud 
• Regenererer huden 
• Sænker hudens ældningsproces 
• Giver frisk og sund hud

Ingredienser: Aqua, Hydrogen Peroxide, Glycerin, 
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Carbomer, Colloidal 
Gold, Sodium Hyaluronate, Triethanolamine, Perfum, 
Propylene Glycol, Triacetin.



WETALITY · ESSENTIAL OILS

WETALITY · DIFFUSER



WETALITY DIFFUSER · 500 ML TANK

Wetality aroma diffuser giver en fantastisk 
aromaterapi, der skaber et afslappende og godt 
miljø – og den er praktisk talt lydløs. Den har LED lys 
til at indstille den rette stemning og kan sættes til 
med USB.

Lyset kan slukkes, tændes eller indstilles til at falme 
gradvist eller skifte farve. Tågen og lyset tændes 
separat. 

Ud over dets anvendelser i aromaterapi fungerer 
denne diffuser også som luftfugter.

Brug den til at forbedre dit hjems luft- og atmosfære 
kvalitet, fjerne lugten af kæledyr eller rygning, og 
beskytte din familie mod tør luft, mikroorganismer, 
allergener og støv.

WETALITY ESSENTIAL OILS · 20 ML

Anvendelsen af æteriske olier til terapeutiske, 
åndelige, hygiejniske og ritualistiske formål går 
tilbage til de helt gamle civilisationer i bl.a. Kina, 
Indien, Egypten og Grækenland og Romerne var 
de første der brugte dem i kosmetik, parfume og 
stoffer.  
Destillerede æteriske olier har været anvendt 
som medicin siden det 11. århundrede, da 
Avicenna isolerede æteriske olier ved hjælp af 
dampdestillation. 

Kom et par dråber i diffuseren og nyd effekten og 
duften eller tilsæt et par dråber i en bæreolie, og 
massér den ind i din hud og nyd en mere glat, klar 
og ren hud.

Wetality Essential Oil fås i 12 varianter: Tea Tree, 
Kamille, Rosmarin, Ylang Ylang, Oregano, Lavendel, 
Pebermynte, Frankincens, Eucalyptus, Appelsin, 
Salvie og Basilikum.

WETALITY · ESSENTIAL OILS

WETALITY · DIFFUSER



DET ER WETALITY
I Wetality betyder team spirit, omtanke for miljøet og omsorg for  
mennesket alt. Alle processer og råvarer vi bruger i vores produktion er 
nøje udvalgte – og alt produceres efter højeste standard.
De råvarer vi anvender i vores produkter er dyrket og høstet naturligt  – og 
vores produktion er globalt set, blandt de bedste i branchen.

Ved at blive en del af Wetality bliver du ikke bare en del af en forretning 
med enormt potetiale – du bliver også en del af et fællesskab, der er med 
til at gøre verden til et bedre og sundere sted at leve.

WETALITY MEDLEM:


